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การประเมินโครงการหองเรียนเทคโนโลยี ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคมโดยใชรูปแบบการประเมิน 360 องศา
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บทคัดยอ

การประเมินโครงการเปนขั้นตอนแนวทางเพื่อใชศึกษาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเปนกระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีโดยมีจุดมุงหมาย 1) ประเมินโครงการ
หองเรียนเทคโนโลยี ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม
โดยใชรูปแบบการประเมิน 360 องศา ใน 4 ดาน ดานบริบทของหลักสูตรหองเรียนเทคโนโลยี ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบวิธีการสอน ดานผลลัพธการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อหา
แนวทางการดําเนินงานโครงการหองเรียนเทคโนโลยีขอมูลยอนกลับ กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหาร
จํานวน 7 คน ผูสอน จํานวน 7 คน ไดแก ครูโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม 5 คน อาจารยจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2 คน นักเรียนโครงการหองเรียนเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 จํานวน 37 คน
ผูปกครองนักเรียนโครงการหองเรียนเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 จํานวน 37 คน รวม
ทั้งสิ้น 88 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต
.37 ถึง .88 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .990 แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการประเมิ น โครงการห อ งเรี ย นเทคโนโลยี ตามความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามกับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม โดยใชรูปแบบการประเมิน 360 องศา ตามความคิดเห็นของ
ผูบ ริห าร ครู อาจารย นั กเรีย น ผู ปกครอง โดยรวมทั้ง 4 ดา น พบว ามี ความเหมาะสมอยู ในระดั บมาก
(µ =4.39, σ =0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานบริบท ผูบริหารสถานศึกษาและผูสอน มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินดังกลาวเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาเปาหมาย
ของหลักสูตรมีความเหมาะสม และความสอดคลองกับวิสัยทัศน และเปาหมายของวัตถุประสงค ดานปจจัย
นําเขา ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเหมาะสมในระดับมาก การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความ
สอดคลองและเหมาะสม รายวิชามีการกําหนดรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นไดเหมาะสม ดานกระบวนการการจัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูใหชัดเจน ดานผลลัพธ
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จากการประเมินคุณภาพของผูเรียนพบวา คุณภาพของผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม สามารถพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ ความกระตือรื้อรนตอการเรียน มีระเบียบวินัย เปนผูใฝรูใฝเรียน
เสียสละ ขยัน หมั่นเพียร ตรงตอเวลา และรักความเปนไทย ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551
2. แนวทางการดําเนินโครงการหองเรียนเทคโนโลยีดานขอมูลยอนกลับจากการวิจัยพบวา ควรมี
การพั ฒ นาการอบรมให อาจารย และครู ผู ส อน เพื่ อ เพิ่ มเทคนิ คและปรั บ รู ป แบบการสอน และการพั ฒ นา
นักเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําความรูที่ไดรับกลับไปประยุกตและพัฒนาการเรียนและผลงาน
ของนักเรียนใหเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนในพื้นที่ไดอยางดีสถานศึกษาจึง
เปนหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนในพื้นที่และชุมชนรอบๆสถานศึกษาไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : ประเมินโครงการ 1, ความรวมมือ 2, รูปแบบ 360 องศา 3
ABSTRACT
Evaluation of the project as a step by step guide to using the unified educational
decisions. This is an important process in the development of the project, more quality.
This research aims are 1) classroom technology project evaluation based on the
cooperation between school and mahasarakham University and Tha Khon Yang Pittayakom
School by The 360 Degree assessment model in the context of the 4 courses classroom
technology import factors in learning management processes help lesson format, the
result of the organized teaching 2) for project implementation guidelines the classroom
back information technology. Populations that are widely used in research into the
management of 7 people who teach. The number 7 people including teachers, a school
teacher who Tha Khon Yang Pittayakom School 5 people of mahasarakham University 2
students in the classroom project team technology. Conceptions that are 3 and 6 of
37 people, parents of students classroom technology projects. Conceptions that are 3
and 6 of 37 people, as all 88 people, a tool used in this research consists of
interviews and query the record of students ' learning results. Analyze data using the
average value per cent standard deviation analysis and content (Content Analysis)
The results appear as follows :
1. Evaluation of Projects Technology Classroom by using among Collaboration
Mahasarakham University and Tha Khon Yang Pittayakom School by The 360 Degree
evaluation model based on the opinions of the students teachers principals. Parents
by including the 4 sides that is fine on high level ( µ =4.39, σ =0.58), when considered
as a list of the found that the context. School principals and teachers There is a
consistent opinion that there is a reasonable level. Such an assessment suggests that
the goal of the curriculum is appropriate and consistent with the vision and goals of
the purpose. The import factor in features There is a reasonable level. To define the
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structure of the curriculum is consistent and appropriate. Undergrad courses are set
according to the strand that is consistent with the early learning standards is appropriate.
The process of learning management and promote learning. Measurement and evaluation
Management course in high level, which is consistent with the explicit learning
standards. The results. From the evaluation of the quality of the participants found
that the quality of the participants, based on the basic education curriculum. Buddhist
2551 (2008) are fine for most levels. Primary study are appropriate. To develop students
who are capable are responsible for, which is consistent with the principles of basic
education 2551 (2008)
2. Guidelines for Project implementing the classroom technologies feedback.
Research sum should be the training development of Teachers and teachers. To add and
customize the teaching style. And development of students by focusing on the learners.
Can apply the knowledge gained to design and develop learning and performance of
students to be accepted by society. Order to meet the needs of the community in the
area of education, it is possible one of the same, with the people in the area and the
community around the school as well.
Keywords : Evaluation of the project 1, Cooperation 2, assessment model 360
degree 3
บทนํา

จากนโยบายที่มุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับตั้งแต
มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญตลอดจนสามาร
พัฒนาเปนนักวิจัยในอนาคตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อสรางทัศนคติอันดีในสายอาชีพเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรวมมือของบุคลากรในระหวางมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษากับโรงเรียนมัธยม
ในระดับตอนตนและตอนปลาย ทักษิณ ชินวัตร (2548 : 1-2)
ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดทําความรวมมือกับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม เพื่อจัด
กิจกรรม โครงการหองเรียนเทคโนโลยี สําหรับใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1–6 ไดเขารวมโครงการ
และศึกษาในหลักสูตรดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะความสามารถพิเศษทางดานคอมพิวเตอร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1–6 โดยมีนักเรียนเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 จนถึงปจจุบัน ซึ่งการประเมินโครงการเปนสิ่งที่จําเปน
และเปนสารสนเทศที่สําคัญที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรทางดานบริบท ปจจัย
ที่สงผลกระบวนการ ผลลั พธคุณภาพของโครงการ และการนําสารสนเทศยอนกลับไปใช มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม. (2554 : 1-2)
ดังนั้น ผูวิจั ยได ศึกษาคน ควารูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อนํามาใช ประเมิน โครงการ
หองเรี ยนเทคโนโลยีต ามความรว มมื อระหว างมหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามกั บโรงเรี ยนท าขอนยางพิ ทยาคม
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 1-6 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม ดวยรูปแบบการประเมิน 360 องศา
ซึ่งเปนรูปแบบในการประเมินที่ทําใหทราบขอดี ขอบกพรอง และผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอสนเทศ
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สําหรับผูเกี่ยวของในการพิจารณาปรับปรุง วางแผนพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทั้ง
ผลการทํางานและวิธีการปฏิบัติงาน และไดผลการประเมินที่มีความยุติธรรม มีคุณคาและมีความนาเชื่อถือ
มากกวาวิธีการประเมินแบบดั่งเดิม เพราะทุกคนสามารถมีสวนรวมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น
(มนูญ ศิวารมย. 2542 : 55)
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินโครงการหองเรียนเทคโนโลยี ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ
โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม โดยใชรูปแบบการประเมิน 360 องศา ใน 4 ดาน
1.1 ดานบริบทของหลักสูตรหองเรียนเทคโนโลยี
1.2 ดานปจจัยนําเขา
1.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบวิธีการสอน
1.4 ดานผลลั พธ การจั ดการเรีย นการสอนโครงการห องเรี ย นเทคโนโลยี ตามความร ว มมื อ
ระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม
2. เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานโครงการหองเรียนเทคโนโลยีขอมูลยอนกลับ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการและขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ขอความอนุเคราะหเพื่อศึกษาขอมูลหลักสูตรหองเรียนเทคโนโลยี โรงเรียนทาขอนยาง
พิทยาคม และเขาแนะนําตัวพรอมทั้งเก็บขอมูลหลักสูตรเพื่อประกอบการศึกษาและวิเคราะหจากโรงเรียนทา
ขอนยางพิทยาคม
1.2 ขอความอนุเคราะหขอมูลโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ
โรงเรี ย นท า ขอนยางพิ ทยาคม สํ า หรั บ หลั ก สู ต รห องเรี ย นเทคโนโลยี และการบริ การวิ ช าการทางด า น
คอมพิ วเตอร กั บสํ านั กคอมพิว เตอร มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม และเขา แนะนํ า ตั วพร อมทั้ งเก็บ ข อมู ล
โครงการเพื่อประกอบการศึกษาและวิเคราะหจากสํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3 ดําเนินการจัดเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะห เพื่อประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการฯ
1.4 ขอความอนุเคราะหเขาทดสอบการใชเครื่องมือ กับนักเรียนโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม
เพื่อศึกษาความแมนยําของแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล แลวนําไปวิเคราะหใน
ขั้นตอนตอไป
1.5 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อดําเนินการเก็บขอมูล
1.6 นําขอมูลจากแบบสัมภาษณและแบบบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียนนํากลับมาวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1. การสัมภาษณ โดยการเขาพบสอบถามขอมูลและสรางขอสรุปและการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
2. แบบสอบถามโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
2.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนเพื่อคัดเลือกฉบับ สมบูรณไววิเคราะห
2.2 ตรวจและใหคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณแลวลงรหัสในแบบรายการของแบบสอบถาม
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2.3 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) นํามาแจกแจงความถี่
ของคําตอบแตละรายการ แลววิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.4 นําแบบสอบถามที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) นํามาหารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนโดยใชเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 :
102)
3. ทําการวิเคราะหขอมูล ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีวิธีดังนี้
3.1 นําแบบสอบถามมาหารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.2 หาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนสวนรวมรายดาน และรายขอแลวนํา
คาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อประเมินผลลัพธ ตามวัตถุประสงคของโครงการหองเรียนเทคโนโลยี
ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม
3.3 นําแบบสัมภาษณที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหและตีความเพื่อสรางขอสรุป
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินโครงการหองเรียนเทคโนโลยี ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กับโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม โดยใชรูปแบบการประเมิน 360 องศา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู
อาจารย นั ก เรี ย น ผู ป กครอง โดยรวมทั้ ง 4 ด า น พบว า มี ค วามเหมาะสมอยู ในระดั บ มาก ( µ =4.39,
σ =0.58) เมื่ อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานบริบท ผูบ ริหารสถานศึกษาและผูสอน มีความคิดเห็ น
สอดคลองกันวามีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินดังกลาวเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาเปาหมายของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม และความสอดคลองกับวิ สัยทัศน และเปาหมายของวัตถุประสงค ดานปจจั ย
นําเขา ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเหมาะสมในระดับมาก การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความ
สอดคลองและเหมาะสม รายวิชามีการกําหนดรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรูชว งชั้นไดเหมาะสม ดานกระบวนการ การจัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก
2. แนวทางการดําเนินโครงการหองเรียนเทคโนโลยีดานขอมูลยอนกลับจากการวิจัยพบวา ควรมี
การพั ฒ นาการอบรมให อาจารย และครู ผู ส อน เพื่ อ เพิ่ มเทคนิ คและปรั บ รู ป แบบการสอน และการพั ฒ นา
นักเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําความรูท่ีไดรับกลับไปประยุกตและพัฒนาการเรียนและผลงาน
ของนักเรียนใหเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนในพื้นที่ไดอยางดีสถานศึกษาจึง
เปนหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนในพื้นที่และชุมชนรอบๆสถานศึกษาไดเปนอยางดี
อภิปรายผล
1. ด า นบริ บ ท จากผลการประเมิ น พบว า ฝ า ยบริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู ส อน มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคลองกันวามีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินดังกลาวเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาเปาหมายของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม เพราะมีการกําหนดใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา สอดคลองกับ
เปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนใหผูเรียนเกิดความรู เกิดทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ
รูจักกระบวนการทํางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
ซึ่งมีความสอดคลองกับคํากลาวของ วิชัย วงษใหญ (2521 : 21) ที่กลาววา เปาหมายหรือจุดประสงคของ
หลักสูตรตองระบุอยางชัดเจน เพื่อที่จะสามารถเพิ่มสมรรถภาพของผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคและแสดงให
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ปรากฏเมื่อจบบทเรียนหรือหนวยการเรียนแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนัดดา รวดเจริญ (2550 : 100104) ไดพบวา การประเมินโครงการความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับเทศบาลเมืองมหาสารคามเปน
โครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบรูบทบาทหนาที่ตนครูมีการพัฒนา
ตนเอง และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนที่ดีและมีเจตคติที่ดีตอครูผูสอนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของตองมีการนิเทศติดตามการ
ประเมินโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Brutus, S. และ Derayeh, M. (2002 : Web Site) ศึกษาพบวา องคการธุรกิจสวนใหญใน
ประเทศแคนาดามากถึงรอยละ 73 มีการใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อวัตถุประสงคการพัฒนา
นอกจากนี้ การศึกษาของ (Zentis : 2007) ไดพบวา กลุมตัวอยางในการศึกษามีระดับความพึงพอใจตอการใช
งานระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อวัตถุประสงคการพัฒนาสูงกวาการใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ
360 องศา เพื่อการตัดสินใจเชิงบุคลากร Zentis, N. L. (2007 : 34-A) สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิริศักดิ์
อาจวิชัย (2556 : 194-195) ที่พบวา ปญหาที่พบของสถานศึกษา ไดแก บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจใน
การทําการประเมินภายใน บุคลากรไมเพียงพอ ขาดงบประมาณและเปนการเพิ่มภาระงานทั้งนี้ยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของพัชรียา โพธิ์ศร (2556 : 118-119) ที่พบวา ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตางมีความรูสึกที่ดีตอโครงการรคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) ครูธุรการสามารถสอนแทนครูประจําการไดใน
โรงเรียนที่มีครูไมครบชั้น และควรมีการจัดสรรตําแหนงครูธุรการใหครบทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก และควรมีการจัดอบรมใหความรูใ นเรื่องตางๆ เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองใหมากยิ่งขึ้นอีกตอไป
2. ดานปจจัยนําเขาพบวา
2.1 ดา นคุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงค ฝายบริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผูส อนมี ความคิ ด เห็ น ว า
สถานศึกษาไดกําหนดคุ ณลั กษณะอัน พึ งประสงค มี ความเหมาะสมในระดั บมาก ผลการประเมิน ดังกล า ว
ชี้ใหเห็นวาคุณลักษณะอันพึงประสงคมีความเหมาะสม เพราะหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดคุณลักษณะที่
ตองการพัฒนาผูเรียนครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไวอยางชัดเจน
2.2 การกํ า หนดโครงสร า งของหลั ก สู ต ร พบว า ฝ า ยบริ ห ารและครู ผู ส อน มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคลองกันวามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินดังกลาวชี้ใหเห็นวาหลักสูตรสถานศึกษาได
กํ าหนดโครงสร างของหลั กสู ตรได อ ย างเหมาะสม สอดคล องกั บ วิ สั ย ทั ศ น สอดคล องกั บ พั น ธกิ จ /ภารกิ จ
เปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกําหนด
สัดสวนเวลาเรียนระหวางกลุมสาระการเรียนรูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม กําหนดรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ตรงตามความตองการของผูเรียน
และชุมชน มีรายวิชาครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดโครงสรางของ
หลักสูตร กําหนดสาระการเรียนรูและเวลาเรียนไวอยางชัดเจน เพื่อสถานศึกษาจะนําไปใชในการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด กรมวิชาการ (2545 : 8) สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ธนตพร พูนปริญญา (2553 : 171-172) การประเมินความตองการของหลักสูตร ที่พบวา ครูแนะแนวมี
ความตองการจําเปนในการพัฒนาทุกดาน ผูเกี่ยวของจึงควรหาทางพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวของครู
อยางเรงดวน เพื่อสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 การกําหนดรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู พบวา ฝายบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
มีความคิดเห็นวาหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรูไดเหมาะสม ในระดับมาก
ซึ่งผลการประเมินชี้ใหเห็นวา รายวิชาที่กําหนดมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สาระการ
เรียนรูแตละชวงชั้นไดเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน ครบคลุมสาระการ
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เรียนรูตามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ครอบคลุมผลการเรียนรูคาดหวังรายป มีการกําหนดเวลาเรียน หนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรูไว ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงได ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดเกี่ยวกับรายวิชาตามความถนัด ความสนใจ ความตองการของผูเรียน
ชุมชนและทองถิ่น กรมวิชาการ (2545 : 9-10) สอดคลองกับงานวิจัยของธนพร คํานวณ (2552 : 119 - 130)
ที่พบวา โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 เปนโครงการที่มีประสิทธิภาพทําใหผูบริหารครูนักเรียนและผูปกครองรวมกันพัฒนาและขับเคลื่อนไป
พรอมกันทําใหมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นจึงสมควรดําเนินการตอไปและผูมีสวนเกี่ยวของควรนิเทศติดตามเพื่อใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
3. ดานกระบวนการ
3.1 การจั ด การเรี ย นรู แ ละส ง เสริ ม การเรี ย นรู พบว า ฝ า ยบริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียน และผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
และการสงเสริมการเรียนรูที่ความเหมาะสมในระดับมาก เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษาจะการ
จัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมนั้น จะตองมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหมี
ความสอดคล องกั บมาตรฐานการเรี ยนรูให ชั ดเจน ซึ่ งมีความสอดคล องกั บหลั กสู ต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 การจัดการเรี ยนรู ที่เ นน ผูเรี ยนเปน สํา คัญ ผูเ รียนจะตองอาศัย กระบวนการเรีย นรู ที่
หลากหลายเปนเครื่องมือที่จะนํา พาตนเองไปสูเปาหมาย กระบวนการเรี ยนรูที่จําเป นสําหรับผู เรียน อาทิ
กระบวนการเรี ยนรู แบบบู รณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ
ลงมื อ ทํ า จริ ง
กระบวนการจั ด การ กระบวนการวิ จั ย กระบวนการเรี ย นรู ก ารเรี ย นรู ข องตนเอง
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึงจําเปนตองศึกษาทําความ
เขาใจในกระบวนการเรียนรูตางๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
(กรมวิชาการ. 2545 : 12)
3.2 การวั ด ผลและประเมิ น ผล พบว า ฝ า ยบริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียน และผูปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นวาหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดการวัด
และประเมิ น ผลได อ ย า งเหมาะสม ในระดั บ มาก จาการประเมิ น ครั้ งนี้ ชี้ ให เ ห็ น ว าการวั ด และประเมิ น ผล
สถานศึกษาไดกําหนดการวัดและประเมินผลไดเหมาะสม ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเอง มีแนวปฏิบัติและเกณฑใน
การวัดและประเมินผลตามชวงชั้นและการผานชวงชั้นไวอยางเหมาะสมชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังตามาตรฐานการเรียนรู เนนการประเมินตามสภาพจริง และนําผลการวัดและ
ประเมินผลมาใชพัฒนาการเรีย นการสอนได ซึ่งสอดคลองกับ หลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช
2551 ที่วา การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตางๆของ
ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปน
ขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ. 2545 : 15-16)
3.3 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร พบว า ฝ า ยบริ ห ารสถานศึ กษา ครู ผู ส อน คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู เ รี ย น และผู ป กครองนั ก เรี ย น มี ค วามคิ ด เห็ น ว า การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษามี ความเหมาสมในระดั บ มาก ผลจากการประเมิ น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รที่
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เหมาะสม ตองมีการกําหนดแผนปฏิบัติการทํางานที่ชัดเจน สงเสริม สนับสนุนการอบรม แกครูผูสอน มีการ
ติดตาม นิเทศ กํากับ ดูแล ชวยเหลือครูในดานตางๆ สนับสนุนพัฒนาสิ่งแวดลอม จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการ
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กลาวไววา หลักสูตรสถานศึกษา
จะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
เปนการกําหนดแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม กรมวิชาการ (2545 : 22-25) สอดคลองกับงานวิจัยของ
อุบลรัตน ชูศรี (2552 : 97-106) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดการ
ประเมินแบบ 360 พบวา ครูมีการพัฒนาการปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 94.44 โดยคาเฉลี่ยผลการประเมินครั้ง
ที่ 2 มีสูงกวาคาเฉลี่ยของผลการประเมินครั้งที่ 1 และในภาพรวมครูและผูบริหาร มีความพึงพอในตอการใช
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา อยูในระดับมากโดย
สรุปผลกาวิจัยพบวาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู มีองคประกอบหลัก 3 ดาน คือ ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ และดานคุณธรรมจรรยาบรรณ มีความครอบคลุมเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากไดมีการวิเคราะหและกําหนดองคประกอบที่สําคัญและจําเปนใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
4. ดานผลผลิต
จากผลการประเมินพบวา ฝ ายบริห ารสถานศึกษา ครูผูส อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ น ฐาน ผู ป กครองนั ก เรี ย น มี ค วามคิ ด เห็ น ว า คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมอยู ในระดับ มาก ผลการประเมิ น พบว า หลั กสูตรสถานศึกษามีความ
เหมาะสม สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ ความกระตือรื้อรนตอการเรียน
มีระเบียบวินัย เปนผูใฝรูใฝเรียน เสียสละ ขยัน หมั่นเพียร ตรงตอเวลา และรักความเปนไทย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Margot (1992 : 1372-A) ผลการวิจัยพบวา สถาบันการศึกษาและธุรกิจมีความคิดเห็น
ตรงกันวาตองการใหผูสําเร็จการศึกษา มีทักษะ ความชํานาญเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ แตไมไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเครื่องคอมพิวเตอร ขนาดเล็ก ซึ่งความชํานาญดานการประยุกตใช
ซอฟทแวรมีความสําคัญมากกวาความตองการของทั้งธุรกิจและสถานศึกษาตองการใหผูสําเร็จการศึกษา มี
ความรู ความเข าใจในโปรแกรมภาษาโคบอล แต ธุร กิ จ ให ความสํ าคัญกั บโปรแกรมภาษาต างๆ น อยกว า
สถานศึกษา
5. ขอมูลยอนกลับเพื่อนํากลับไปประยุกตและสะทอนการดําเนินการ ประเมินจากผลการประเมิน
พบวา สถานศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เปนที่แหลงเรียนรูของชุมชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให
การยอมรับในศักยภาพของครูผูสอนและผูเรียน เชน การเรียน กิจกรรม กีฬา ทั้งนี้ สถานศึกษายังสรางและ
มอบของขวัญอันมีคาแกชุมชน นั้นคือ ลูกศิษยที่มีการผลิตออกมาในแตละป สถานศึกษาไดขัดเกลาและสราง
คน ใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสามารถออกไปใหแกประชาชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนในพื้นที่ไดอยางดีสถานศึกษาจึงเปนหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนในพื้นที่และชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
ไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังตอไปนี้
1. ดานการบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน รวมถึงงบประมาณในการสนับสนุน เชน โดยจัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ออกไปพัฒนาความรูด านวิช าการ การจั ดกิ จกรรมอบรมโดยมุงเนน พัฒ นาความรู ของนักเรี ยน และการ
ประชาสัมพันธใหผูปกครอง ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการสะทอนใหเห็นถึง
การพัฒนาการเรียนรูและเปนที่ยอมรับสูสังคม เชนการจัดใหมีกิจกรรมอบรม และมีการประกวดแขงขัน
ทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอรเพิ่มเติมในแตละปการศึกษา
2. ดานการพัฒนาครู อาจารยผูสอน ควรสงเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมุงเนนใหนักเรียนไดมีการคิดวิเคราะห ทดลอง เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และผูประครองไดเขามามี
บทบาทและสวนรวมในการพัฒนาความรูและกิจกรรมภายในหองเรียน เชนการจัดกิจกรรมสรุปผลงานในแต
ละปการศึกษา เพื่อเปนการสรุปผลงานและความสามารถของผูเรียน สะทอนใหเห็นชิ้นงานที่ชัดเจนและ
สัมผัสได พรอมทั้งสามารถนําความรูไดรับไปพัฒนาตอในระดับที่สูงขึ้น และเปนที่ยอมรับสูสังคม เชนการ
สงผลงานเขารวมประกวด หรือการพัฒนาผลงานเพื่อนําไปชวยสังคมและสามารถใชไดจริงตอไป
3. ดานนักเรียน ควรหมั่นศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติม พรอมทั้งนําความรูและแนวทางไปทดลอง
ใชจริงและสามารถนําไปประยุกต เพื่อเปนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานใหสามารถเปน ที่
ยอมรับของสังคมตอไป เชน การสงผลงานเขารวมประกวดการแขงขันทักษะทางวิชาการ การแขงขันเขียน
โปรแกรมตอไป
4. ดานผูปกครอง การเขามามีบทบาทในการรวมกิจกรรมสนันสนุน และรวมเสนอความคิดเห็น
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชนการเขามารวมกิจกรรมตางๆ
และเสนอแนวคิดในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมและโครงการใหเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ อาทิเชน การอนุญาต
ใหนักเรียน เขารวมโครงการและกิจกรรมเสริมในชวงของการหยุดภาคเรียน หรือในวันหยุด การสรางขวัญ
และกํา ลังใจใหกับนั กเรีย น การยอมรั บและยกย องในผลงาน หรือพัฒ นาการที่เ ปลี่ ยนแปลงในการเรี ยนรู
เทคโนโลยี
ดังนั้นเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นควรมี
การประเมินและนําผลลัพธที่ไดไปพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป
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